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Prin prezenta aduc la cunoștința membrilor asociatiei istoricul activitatilor intreprinse 
de catre presedinte de la ultima sedinta a Adunarii Generale a Proprietarilor pana in 
prezent. 
 
Lucrări efectuate 

1. Montare degivrare cale acces bloc. Aceasta are menirea să protejeze calea de 
acces pe timp de iarnă contra înghețului și a zăpezii adunate pe scările de la 
intrarea în bloc. În trecut s-au întâmplat accidente grave din cauza înghețului 
ajungând ca una din persoane să își spargă genunchiul în patru iar rezolvare 
traumei a fost făcută prin două intervenții chirurgicale. Prin instalarea acestei 
degivrări reușim să protejăm integritatea fizică a persoanelor. 

2. Repararea scărilor și a rampei de acces 
3. Lucrări de întrețienere a acoperișului. Blocul are 12 așa numite terase. 

Trecerea a peste 13 ani la efectuarea lucrărilor inițiale, cu ierni, zapezi, caldura 
excesiva și frig de a dus la alterearea materialor. În anii anteriori am tot cârpit 
dar acum suntem în situația de a trebui să facem o intervenție clară care să ne 
protejeze pentru următorii 10-20 de ani. Astfel că anul acesta în urma ploilor 
din primăvară care au durat 45 de zile am văzut dimensinea mare a 
problemelor. Astfel am început schibarea covorului de bitum de pe aceste 
terese si deja am reușit să acoperim problemele pe 4 din cele 12 terase. 
Lucrările sunt efectuate pe fiecare din cele 8 coloana a blocului. Fiecare 
coloană are două terase una mare de 60 m și una mică de doar 10m. Costurile 
cu fiecare coloană sunt între 3 mii și 4 mii lei. Materalele s-au cumpărat de la 
dedeman prin comandă online. Urmează și celelalte terase. Ofertele primite de 
la diverese companii erau de 350/m2 iar noua ne iese în regim propriu la 50-
60lei/m2. Adica aproximativ 20% din valoare ofertelor. 

4. În urma celor două incendii din vara aceasta a trebuit să înlocuim țevile de ape 
pluviale și țevile de la canalizarea cu ape reziduale. Lucrările au fost efectuate 
în 48 de ore la stingerea incediului. 

5. Tot în urma incendiului am fost nevoiți să spargem doi pereți care dau în 
parcare care vor fi reparați în săptămânile care urmează. Materialele au fost 
deja achiziționate dar acum am dat prioritate teraselor care trebuie rezolvate 
până vin ploile. 

6. De asemenea a trebuit să reparăm tot felul de lucruri stricate de locatari din 
bloc dar și de invitați ai acestora.  

7. Anul acesta a trebuit să ne “batem” și cu infestarea de șobolani. Pentru că 
autoritățile nu și-au mai făcut treaba de la alegerile de anul trecut până anul 
acesta prin iulie, șobolanii au invadat cladirea provocând stricăciuni. În prima 



etapă am adus firmă de deratizare care au dat cu substanțe și au pus capcane 
dar după o lună ne-am dat seama că problema e mult mai gravă și aceste 
soluții nu erau suficiente. Așa că, împreună cu Nicu Zamfir, am început să 
cătuăm locurile de acces ale șobolanilor și am realizat că erau deja în pereții 
blocului la parter. Am inceput să spargem pereții și am reușit să identificăm 
două cuiburi de șoboloani, cu pui cu tot. Am scăpat astfel de ei și am început 
repararea pereților. De când am terminat lucrarea nu am mai văzut șobolani în 
bloc. Am lasat capcane în funcțiune la ghenă și în jurul blocului. 

8. Lucrări de mentenanță permanetă cum ar fi poarta auto, ungerea pompelor, 
verificare pompelor, verifcarea bazinului de apă, verificarea generatorului și 
eventualele intervenții de repararea care se fac lunar. De asemenea 
schimbarea contoarelor de apă care nu mai corespund din punct de vedere 
tehnic. Reparații la instalațiile comune aflate în diferite apartamente și multe 
altele. 

 
Becuri arse 
Atunci cand se ard becurile din imobil acestea sunt schimbate imediat ce noi aflam. 
Daca observati un bec ars cel mai bine e sa-mi spuneti mie sau lui Nicu Zamfir si nu 
sa fie schimbate cu altele de la alte etaje.  
 
Curent electric 
Prin multele interventii, modificari dar si negocieri cu providerul de energie am facut 
ca factura lumara a blocului sa scada continuu.  
Astfel daca primi 3 ani am reusit sa nu platim curentul de loc la Enel si am adus 
beneficii de sute de mii de lei membrilor asociatiei, dupa inceperea platilor catre 
Enel am reusit sa reduc cheltuileilile lunare de la 25.000 de lei pe luna la 9.000 lei. 
Dupa noi modificatari si contracte semnate cu noi provideri de energie electrica, am 
scazut facturile lunare astfel incat ultima factura a ajuns la 4.075 lei. 
Iarna consumul de curent de la degivrare poate fi foarte mare. Luxul de a avea o 
parcare cu degivrare costa. Anul acesta a fost doar 45 de zile de frig, trei saptamani 
intr-o luna si alte trei in urmatoarea dar in viitor se poate sa apara mai multe luni cu 
un consum mare de electricitate, functie de interperiile momentului. Costul acesta s-
a vazut in lista de intretinere, ca si in ani trecuti, la apartamentele care au atasat 
locuri de parcare. 
Chiar daca noi vedem o iarna usoara din punct de vedere al rampei umezeala si 
temperaturile scazute fac ca degivrarea sa porneasca pentru a nu lasa rampa sa 
ingehte. Adia daca afara sun 3 grade cu plus si e ceata aceasta va porni preventiv 
pentru ca simpla adiere a vantului poate face ca temperatura la sol sa coboare sub 
0 grade iar vaporii de apa din ceata sa inghete pe rampa 
 
Din nefericire criza actuală nu ne permite loc de scădere a facturilor la energie 
electrică dar încercăm să ținem sub control consumul. 
 
 



Contoarele de apa 
Contoarele de apa au fost schimbate imediat ce am observat ca au o problema sau 
la cererea expresa a proprietarului care prezentat ca acesta arata eronat realitatea. 
Experienta a aratat ca in 99% din cei care au crezut ca aparatul arata mai multi m3 
decat s-au consumat nu s-a adeverit. Astfel, dupa schimbarea contoarului, consumul 
de apa a ramas acelaisi sau chiar a crescut. Iar cele care nu se invarteau au relevat 
consumul real, dupa schimbare. 
Costurile schimbarii se face de catre asociatie, din fondurile de penalitati acumulate.  
Acestea trebuie schimbate oricum periodic, odata la 5 ani.  
 
Probleme cu colectarea banilor de intretinere 
Cea mai mare parte a chiriasii au o metoda la moda: nu platesc luna in curs. 
Majoritatea platesc cu cel putin o luna in urma ca, in cazul in care pleaca, datoriile 
sa-i fie oprite din garantiile lasate proprietarilor. Asta ne incurca intotdeauna iar 
fondul de rulment este astfel intotdeauna consumat pentru a nu plati penalitati catre 
terti. 
 
O alta problema o reprezinta fondul de reparatii la apartamentele cu chiriasi. 
Acestea, conform legi trebuie platite de catre proprietar. Proprietarul are obiceiul de 
nu se mai uita la listele de intretinere daca au datorii iar chiriasii vor sa plateasca 
doar datoriile curente. Si uite asa un fond de reparatii poate sa faca o intirziere de 
pana la un an la pste 30% din proprietati pana conving proprietarii respectivi. In 
timpul acesta datoriile curg catre terti si ne putem trezi dati in judecata.  
 
Am dat in judecata mai multi proprietari pentru recuperarea datoriilor si am recuperat 
100% din dosarele incheiate. Sigur ca apar restantieri noi tot timpul si incercam sa 
recuperam toate datoriile. Scopul asociatiei nu este in niciun caz sa se judece cu 
membrii sai ci sa recupereze sumele restante pentru a nu ajunge in imposibilitate de 
plata. Judecata este ultima actiune pe care o facem in rezolvarea situatiei 
respective. Sa nu uitam cele de 30 de apartamente ale lui Euro Habitat care au 
strans datorii 398.491,54 lei, adica peste 85 mii de Euro, sume care sunt deja 
aprobate in instanta si vom vedea la vanzarea proiectului cat vom primi de la ei.  
 
Fondul de reparații 
In trecut nu s-a mai trecut la adunarea fondului de reparatii din cauza ca am 
recuperat destul de multi bani din penalitati, bani care au fost folositi pentru reparatii 
nemaifiind nevoie, momentan, de alocarea altor fonduri. Pentru ca am reusit sa 
gestionam foarte bine platile catre terti am avut un mic excedent care ne-a ajtat să 
folosim acesti bani pentru lucrarile efectuate. 
Anul accesta suntem nevoiti sa facem un fond de reparatii urmare a necesitatii 
schimbarii cablurilor de tractiune ale lifturilor. Suma totala este de 16.000 euro. 
Astfel este necesara o suma de 65 Euro per unitate (adica 350 lei) Dar eu propun sa 
le facem pe rand astfel: anul acesta sa strangem 250 lei/unitate locativa iar anul 
urmator sa facem un nou fond de reparatii. Cu suma colectata anul acesta sa 
reparam unul din cele doua lifturi functionale si alte reparatii necesare in bloc si cu 



suma de anul urmator sa-l facem pe cel de al doilea lift. In felul asta sa reducem 
presiunea pe factura. 
 
Schimbarea geamurilor de la apartamente 
Pentru ca blocul sa arate civilizat si sa pastram aspectul unitar trebuie ca cei care 
simt nevoia sa schimbe geamurile sa tina cont de doua aspecte importante: 

• sa aiba aceeasi forma si dimensiune cu cele existente 
• sa fie vopsite cu gri pe din afara (pot fi albe la interior)  

Am folosit metoda la mine la apartament si functioneaza. Am comandata geamurile 
termopan la o firma care a pastrat forma doar ca acum acestea de deschid in abele 
parti. Tamplaria de pvc alba pe care am vopsito cu vopsea pe baza de apa pe 
exterior la culoarea geamurilor originale. Vopseaua am cumparat-o de la Policolor si 
a costat destul de putin. Astfel am tinut si pretul luarii jos dar am pastrat si aspectul 
blocului. Am gasit o vecina care tocmai isi montase tamplaria alba si am sfatuit-o sa 
le vopseasca cu acelasi fel de vopsea si acum lucrurile arata ok. 

Llifturile si intretinerea acestora 

Desi la sedinta trecuta am discutat sa schimbam providerul de service, dupa 
intalnicrea cu cei de la Ascensorul, am fost obligat de realitatile actuale sa nu fac 
schimbarea. Motivul este unul extrem de simplu. Schindler nu ofera cursuri sau 
aprobari pentru alte firme care sa faca service pe lifturilor lor, asfel incat cei care fac 
service nu au cunostintele necesare pentru a repara lifturi Schindler. 

• Schindler are un depozit cu componente de peste 2 milioane de euro care este la 
dispozitia service-ului lor care face posibila inlocuirea si reparerea lifturilor in 
maximum 48 de ore. La noi toate interventiile au fost sub 12 de ore. Oricine care nu 
are contract cu ei daca doreste sa cumpere componente pentru lifturile Schindler 
intimpina timpi suplimentari. Astfel comenzile se aproba in 48 de ore, se face 
comanda piesei, deci nu se da nicio piesa din depozitul pentru service-ului lor, si 
piesele pot veni intre 10 si 90 de zile. 

• Nu ne putem juca nici cu siguranta oamenilor dar nici cu confortul nostru. Ati vazut 
ce inseamna ca un lift sa nu functioneze cateva ore.  

In aceste conditii nu ne permitem sa schimbam firma de service, inidiferent cat de 
ieftin ar fi, pentru ca, in realitate, ar fi prea scump! 
 
O alta discutie vis-a-vis de lifturi a fost cea de punere in functiune a celorlalte doua 
lifturi. Am chemat echipa de la schindler si ne-au spus ca reparatiile s-ar ridica la 
5.500 de euro/lift. (25.000 de lei). Asta inseamna cam 55% din cheltuielile lunare ale 
intregii cladirii cu toate consumurile. 
 
Cred ca se poate platii in mai mult de 4 rate. Odata cu punerea in functiune a 
acestora apar urmatoarele noi cheltuieli lunare: 



• Curent electric suplimentar probabil in valoare de peste 1.000 de lei 
• Costuri de intretinere lunara pentru Schindler (ar mai creste cu 1.500 de lei) 

Pe de alta parte, am negociat cu ei ca daca punem aceste doua lifturi in functiune si 
platim cu cei 1.500 de lei in plus nu am mai plati 99 la suta din componentele care 
trebuie schimbate plus nicio interventie nu ar mai fi platita. Sumele anuale platite 
pentru cele doua lifturi functionale se ridica la cateva mii de euro, ceea ce ar fi 
compensatorii. 
 
Doar doua componente nu s-ar schimba in aceste conditii: inlocuirea motoroul si a 
computerului. Acest componente sunt cele mai scumpe dar si cele care se strica cel 
mai rar. Motorul daca se strica se va repara. Doar daca se va ajunge la inlocuirea lui 
vom fi nevoiti sa-l platim. 
 
Astazi avem doua variante pe care vi le pun la dispozitie: 

1. Punerea in functiune a celor doua lifturi (asta inseamna aceste cheltuieli in plus asa 
cum am aratat mai sus, atat pentru punerea in functiune de 5.500 Euro cat si lunare 
valoare totala de aproximativ 2.500 lei pe luna) 

2. Sa nu mai punem in functiune celelalte doua lifturi si sa ramanem in aceiasi situatie. 

Usa de la intrare a blocului 
Dupa ce in fiecare an usa cea veche a trebuit sa o reparam lunar aceasta a ajuns in 
situatia sa arate deplorabil si pur si simplu nu se mai poata repara, aluminiul fiind ros 
de la atatea fortari. Astfel am inlocuit usa si am schimbat asezarea usii pastrand 
dimensiunea de acces. De un an de zile aceasta nu a mai fost reparata. Sigur, 
exista in continuare oameni care o forteaza, care o imping cu piciorul sau cu roata 
de la bicicleta. 
 
Gunoiul 
De la 1 ianuarie 2019 trebuie sa colectam gunoiul selectiv, pentru o mai simpla 
colectare trebuie ca pentru  fiecare tip de gunoi trebuie sa punem cate o punga de 
gunoi. Una pentru metal (conserve sau altele), una pentru hartie (aici intra si cutiile 
de la lapte, chiar daca sunt laminate), una pentru plastic si una pentru gunoiul 
menajer (mancare sau altele) 
De la 1 ianuarie 2022 ar trebui sa avem contract cu Supercom pentru gunoi dar, din 
nefericire, nici astazi nu s-au facut normele de semnare si inca nu avem cum sa 
semnam contractual cu ei. Ultima discutie avuta cu ei a fost marti 21 septembrie 
2021. Vav om tine la current cu acest demers. 
 
Iarna 
Anual trimit pe mail inainte de iarna mesaje in care explic oamenilor care este 
pregatirea de iarna.  
Una este curatarea filtrelor de la distributia centralelor termice. Acest lucru duce la o 
efienticizare a centralei si o rezistenta mai buna in timp. Mizeriile (rugina) din 



calorifere face ca acest filtru sa se umple, sa se imbacseasca, si astfel apa fierbine 
ajunge mai greu in calorifere. Daca usurati fluxul de apa fierbinte in instalatie veti 
castiga grade in plus in casa si va scadea inclusiv consumul de gaze care reduce 
cheltuiala cu caldura. 
Alt lucru pe care il reamintesc locatarilor pe mail este sa aiba grija sa nu lase zapada 
pe pervaz sau pe terase, acolo unde este cazul. Zapada cand se topeste se 
infiltreaza prin pereti astfel creand discomfort si stricaciuni. 
Asociatia face eforturi in fiecare iarna sau dupa ploi intense sa curatam si sa 
reducem riscurile produse de infiltrati. 
 
Probleme observate de catre mebrii asociatiei 
Orice problema apare poate fi sesizata telefonic sau printr-un mesaj sms sau email 
si noi vom proceda la rezolvarea acestora. Restul discutiilor pe la colturi nu ajuta in 
nici un fel. Sunt cativa locatari care ma anunta imediat ce observa si eu incerc sa 
rezolv problema cat se poate de repede. 
 
 
Propuneri pentru membrii asociatiei de efienticizare a costuilor 
 
Consum apa 
Presiunea apei la volum maxim este de 1L la 4" 
 
Asta inseamna 15 l/minut 
 
3 minute x 15l = 45 l /3 minute (un periaj pe dinti) 
 
45l x 3 persoane x 2 (adica dimineata si seara) = 270 l/pe zi  
270 l x 30 zile = 8.100 l  = 8m3 apa/luna (spalatul pe dinti) 
Chiar daca reduceti la o treime presiunea apei tot se comsume 2,5Mm3 / luna. 
Eu nu pornesc apa cat imi periez dintii, astfel apa sta deschisa doar pentru clatire, 
adica 30 de secunde. 
 
Toaleta 
10l 
 
3 x 2 x 10l = 50l / zi 
50l x30 zile = 1500 l = 1,5m3 de persoana 
 
1,5m3 x 3 = 4,5m3 apa toalets pe luna 
Pentru aceasta am redus cantitatea de apa care se strange in vasul colector la 
maximum 6l si sunt foarte atent pe ce buton apas cand folosesc instalatia.  
 
2,5 m3 (facem impartit la 3 - spalatul pe dinti) + 4,5m3 toaleta = 7m3 
 
Comportamnetul fiecaruia face un consum diferit al apei (ex. personal) 



• Am pus robinete in trepte 
• Am modificat inaltimea apei din bazinul de toaleta. l-am dus la 6l 
• Nu ma spal pe dinti cu apa curgand 
• Ma barbieresc la 3 zile 
• Cand fac dus ma ud cu apa, inchid apa cat ma sapunesc si ma spal si dau din nou 

drumul la apa ca sa ma clatesc. Obiceiul l-am capatat in armata unde aveam 1 
minut sa ne udam, un minut sa ne sapunim si un minut sa ne clatim.  

• Masina de spalat pe care am cumparat-o este cu consum mic de apa si de curent 

 
Consum curent 
Trebuie verificate cartile tehnice ale fiecarui aparat, dar mai ales cele care merg cel 
mai mult, precum televizorul, masina de spalat si frigiderul. 
Lumina reprezinta un consum mediu din consumul general al unui apartament, 
pentru ca nu sta deschisa decat cateva ore pe zi iar simpla schimbare a becurilor cu 
unele econimice pe led face consumul cu iluminatul din apartament insignifiant. 
Consumul mare poate veni de la masina de spala, tv si frigider, dar si de alti 
consumatori precum computerul care poate merge toata ziua. 
 
Lumina se reduce cel mai simplu inlocuind becurile stadar sau chiar cele economice 
cu cele pe led. Astfel daca veti cumpara becuri pe led de 12W veti avea lumina de 
100W ceea ce duce o economie de 88% pentru fiecare bec. 
 
Daca observati ca unele dintre aparatele din casa consuma mult vedeti daca nu le 
puteti schimba cu unele cu consum redus. 
 
De exemplu: 
Dupa mai multe investigatii asupra consumului am observa ca televizorul meu 
consuma 600W/ora si cum eu lucrez foarte mult acasa acesta mergea precum 
radioul, astfel incat consumul era imens. Am vandut televizorul la second hand si mi-
am luat unul mai nou care consuma 80W/ora ceea ce mi-a redus consumul la 15% 
doar la televizor. 
Coroborat cu becurile led am redus consumul de curent de la 200 lei la 100 lei/luna. 
Asta si pentru ca lucrand de acasa computerul merge continuu si daca nu v-ati pus 
problema niciodata va pot spune ca o sursa de computer de birou este intre 400w si 
800w/ora. asta inseamna un consum de vreo 50 lei pe luna doar curentul consumat 
de un desktop. La laptop e mai mic dar un 30lei tot este. 
De asemenea la achizitionarea aparatului de aer conditionat daca veti urmari veti 
putea gasi aparate cu 12.000 BTY care consum 1.7 Kw/ora sau, asa cum mi-am luat 
eu la 950 KW/ora. Acest lucru face o diferenta de 40% la consumul generat de 
functionalitatea acestuia. 
Masina de spalat are trecut atat consumul de curent, la care trebuie sa fim atenti cat 
si consumul de apa trecut in fisa tehnica. Nu e suficient sa citim pe ambalj A++. 
 



Aceste metode ne fac facturile mai mici si viata mai simpla. Simpla scadere a 
valorilor facturilor cu 10% face ca anual sa reduca platile cu o luna. 
 
Pentru anul in curs vreau sa modernizez un piv site-ul asociatiei sa putem face si 
anunturi pe el cum ar fi inchiriere, vazre apartamente in imobil dar si sa putem vinde 
sau dona mobilier sau electronice, astfel incat primi care pot vedea sa fie membrii 
sociatiei. 
 
Cum asta este unul din lucrurile pe care le fac ca si job, o sa ma ocup eu, ca si pana 
acum, fara costuri pentru asociatie. 
 
================================ 
Florin-Cristian Vasile 
Președinte 
Asociația de Proprietari Turn T3 
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